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tevyys- ja lisäkoulutusohjelmien rin-
nalla toimivat SSAI:n pohjoismaiset 
tehohoitolääketieteen, lastenaneste-
siologian ja tehohoidon sekä kivun-
hoidon 2-vuotiset koulutusohjelmat. 
Ensihoidon vastaava koulutusohjel-
ma käynnistyy vuonna 2008 6. Näi-
hin koulutuksiin suomalaiset anes-
tesialääkärit ovat osallistuneet ak-
tiivisesti. Esimerkiksi vuosina 1998–
2005 27 suomalaista anestesiologia 
suoritti SSAI:n tehohoitolääketieteen 
koulutusohjelman 7. Monet kollegat 
ovatkin suorittaneet sekä erityispä-
tevyyden, että pohjoismaisen kou-
lutuksen. Pohjoismaista koulutusta 
voi hyödyntää erityispätevyys- ja li-
säkoulutusohjelmissa 8.

Siirtymäajan oltava riittävän pitkä 

Alaosaston johtokunta käsitteli eri-
tyspätevyys- ja lisäkoulutustilannetta 
kokouksessaan tammikuussa 2007. 
Todettiin, että erityispätevyys- ja lisä-
koulutusohjelmien rakenteessa ja si-
sällössä ei ole koulutettavan kannal-
ta merkittäviä eroja. On myös muis-
tettava, että tiedekuntien lisäkou-
lutusohjelmat ovat avoimia kaikil-

le erikoislääkäreille eivätkä edellytä 
Lääkäriliiton jäsenyyttä. 

Tärkeintä on kiinnittää huomio-
ta siirtymäkauden säädöksiin ja pyr-
kiä turvaamaan koulutuksessa olevi-
en tilanne. Erityispätevyysohjelman 
lakkauttaminen kesken koulutuksen 
ei saa aiheuttaa hankaluuksia koulu-
tuksessa oleville kollegoille. Alaosas-
to haluaa kiinnittää huomiota myös 
koulutusten sisältöön. Palveluihin tu-
lisi hyväksyä soveltuvin osin myös 
yliopistosairaalan ulkopuolista pal-
velua. Se parantaisi keskussairaalois-
sa työskentelevien anestesialääkärei-
den mahdollisuuksia hankkia amma-
tillista jatkokoulutusta ja voisi helpot-
taa keskussairaaloita rekrytoimaan 
niiden tarvitsemaa erikoislääkärityö-
voimaa. 

Tyyntä myrskyn edellä? 

Virkaehtosopimuskauden päättymi-
seen on enää puoli vuotta. Neuvot-
teluja ei ole vielä aloitettu, joten nyt 
odotellaan pelinavausta. Asialistal-
la ovat ainakin työaikakysymykset ja 
EML-kompensaatio, joihin kumpaan-
kaan ei ole odotettavissa helppoa 

ratkaisua. Tervetuloa joukolla Jyväs-
kylään SAY:n kevätkokouksen yhte-
ydessä pidettävään alaosaston vuosi-
kokoukseen torstaina 24.5.2007 kuu-
lemaan ajankohtaisesta tilanteesta! 

Johanna Tuukkanen, johanna.
tuukkanen@fimnet.fi, SLL:n Suomen 

Anestesiologit -alaosaston sihteeri 
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Kirjejakelusta verkkotiedottamiseen 

	 Vielä	1990-luvun	alkupuolella,	kun	Otto	Pitkänen	tuli	yh-
distyksemme	johtokunnan	jäseneksi	ja	saman	tien	osoite-
rekisterin	hoitajaksi,	oli	asioiden	tiedottaminen	nykymitta-
puun	mukaan	verkkaista.	Jäsenkirje	postitettiin	pari	kertaa	
vuodessa	reilulle	viidellesadalle	jäsenelle,	ja	ilmoitusasiat	
löytyivät	Finnanestin	sivuilta.	

Jäsenmäärä on kasvanut tasaises-
ti 30–40 henkilöllä vuodessa ja yh-

distyksen koulutus- ja muu toiminta 
koko ajan vilkastunut. Niinpä alettiin 
kaivata sähköisen verkkotiedottami-
sen hyödyntämistä. 

Nettisivuja vuodesta 1996 

SAY:n nettisivut aloittivat toimintan-
sa vuonna 1996. Finnanestin vastaa-
va sivusto aukesi vuoden 2001 alus-
sa Janne Aaltosen toimesta. Leh-
den nettiarkistosta voi katsella nykyi-
sin vanhoja kirjoituksia vuoden 2000 
alusta lähtien. Ilmeisesti eniten käy-
tetty verkkotoiminta on Suomes-
sa ja ulkomailla tapahtuvan koulu-
tustoiminnan ilmoittelu. Finnanestiin 
painettu koulutuskalenteri ilmestyy 
muutaman kuukauden välein, jolloin 
viikoittain päivitetty nettiversio siitä 

on erittäin tarpeellinen ajantasaisen 
tiedon saamiseksi. 

Yhdistyksen muun toiminnan alu-
eella kaipaisi alajaoksilta enemmän 
tiedotusmateriaalin tarjontaa. Sy-
dänanestesiajaoksella on kokeilukäy-
tössä ammatillisen tiedon vaihtoon 
tarkoitettu nettifoorumi. Sen käyt-
tö on ollut tosin hyvin vähäistä. Pal-
velimen tietokantarakenne ei valitet-
tavasti mahdollista useamman alaja-
oksen erillisten foorumien ylläpitoa. 
Yhdistyksen omistaman Sandelsinka-
dun yksiön nettivarausjärjestelmä on 
koettu erittäin toimivaksi. 

Joomla

SAY:n ja Finnanestin nettisivustot 
ovat tämän vuoden alkuun asti toi-
mineet eri layoutilla ja jossain mää-
rin toisistaan riippumatta. Sivujen in-

tegraatiota on kuitenkin mietitty jo 
vuosien ajan. Janne Aaltosen vetäy-
tyessä ansiokkaan kauden jälkeen 
Finnanestin nettitoimittajan tehtävis-
tä kummankin sivuston ylläpito siirtyi 
samoihin käsiin. Layoutit yhdenmu-
kaistettiin ja sivujen ylläpidon tekni-
sestä ratkaisusta tuli erittäin moderni 
palvelimella sijaitsevan tietokannan 
verkkopäivittämiseen perustuva. 

Järjestelmä mahdollistaa helpos-
ti sivustojen toimituksen asteittaisen 
hajauttamisen, jos niin halutaan. Kos-
ka koulutustoiminnan alalla on paljon 
ja jatkuvasti ajankohtaista tiedotetta-
vaa, on katsottu tarkoituksenmukai-
seksi siirtää koulutuskalenteri ja eri-
koistumiseen liittyvät asiat SAY:n si-
vuille. Finnanestin verkkosivuille taas 
on keskitetty lehden artikkelisisällöt, 
ohjeet kirjoittajille ja ilmoittajille, ku-
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mulatiivinen kirja-arvostelulista sekä 
toimituksen yhteystiedot ja palaute-
toiminnat. 

”Yhdistyksen toimisto” tiedottaa 

Yhdistyksen toimistorutiinit ja tiedo-
tustoiminta on edelleenkin rahakir-
janpitoa lukuun ottamatta hoidettu 
talkootyönä. Kotiosoitteen muutos-
ta ei jäsenistö muista tehdä SAY:een 
läheskään yhtä helposti kuin Lääkä-
riliittoon. Osoitelistat verrataan ja 
yhdenmukaistetaan aina joulukuus-
sa, jolloin ilmenee yleensä neljä–vii-
sikymmentä epätarkkuutta korjatta-
viksi. Työosoite ja sähköpostiosoite 

ovat helposti puutteellisia tai vanhen-
tuneita. Sähköpostiosoite kannattaa 
pitää ajantasaisena, koska sähköpos-
tijakelu on erittäin tehokas tiedotus-
menetelmä, ja sitä on käytetty harki-
ten kiireellisissä tiedotusasioissa. 

Jos anestesiologipariskunnas-
ta kumpikin kuuluu pohjoismaiseen 
yhdistykseen, voi kahden Actan tu-
lon huusholliin halutessaan välttää il-
moittamalla toisen henkilön SSAI:n 
liitännäisjäseneksi, jolloin toisen jä-
senmaksusta myös vähennetään Ac-
tan tilaushinta. 

Lopuksi toivomme aktiivista, 
myös työpaikkailmoittelua sisältä-

vää materiaalin lähettämistä netti-
palveluihimme ja palautetta toimin-
nan kehittämiseksi. Tässäkin asiassa 
käyttäjä on paras kehittämisen kon-
sultti ja asiakas lienee oikeassa. 

Otto Pitkänen, LT, ayl, KYS, anestesia, 
leikkausyksikkö 2, otto.pitkanen@say.fi 

Tuure Pitkänen, sosiologian opiskelija, 
Tampere, Nettisivujen tekninen toteutus, 

tuure.pitkanen@uta.fi 

Janne Aaltonen, hallintoylilääkäri, HUS 
Yhtymähallinto, janne.aaltonen@hus.fi 

Tutkimusta hyytymisestä, munuaisfunktiosta, 
puudutuksista ja kivunhoidosta 

	 Anestesialääkäri	Tomi	Niemi	HUS	Meilahden	sairaalasta	
nimitettiin	26.1.2007	Helsingin	yliopiston	Anestesiologian	ja	
tehohoitolääketieteen	dosentiksi.	Finnanestin	uutistoimitus	
haastatteli	häntä	sähköpostitse.	

Mihin aiheisiin dosentuuriin johta-
nut oma tutkimustyösi on keskitty-
nyt? 
Tieteellinen tutkimustyöni on painot-
tunut selvittämään anestesiologisia 
kysymyksiä liittyen veren hyytymi-
seen, regionaalisiin anestesiamene-
telmiin, munuaisten toimintaan se-
kä postoperatiiviseen kivunhoitoon. 
Uusimmissa töissäni olen erityisesti 
keskittynyt verisuonikirurgisiin poti-
laisiin, jotka yleisesti tunnetaan mo-
nisairaina ja vaikeahoitoisina. 

Mikä on tärkein julkaisusi? Miksi? 
Mielestäni hienoimman kokonai-
suuden tutkimuksissani muodosta-
vat kolloiditutkimukset, joissa omat 
kokeelliset havainnot on osoitettu 
myös potilailla ja tuloksilla on myös 
käytännön merkitystä. Lisäksi tutki-
mukset tästä aiheesta jatkuvat. 

Toinen tärkeistä on Niemi TT, 
Kuitunen AH. Artificial colloids im-
pair haemostasis. An in vitro study 
using thromboelastometry coagulati-
on analysis, Acta Anaesthesiol Scand 
2005; 49: 373–8. Tutkimuksessa 
osoitin, että myös nopeasti hajoavat 
HES-liuokset ja gelatiini aiheuttavat 
hyytymän lujuuden heikkenemisen. 

Koska HES:iin ja gelatiiniin on lii-
tetty odotuksia vähäisistä sivuvai-
kutuksista, tutkimme niitä myös sy-

dänleikkauksen jälkeen annosteltu-
na, jolloin potilaat ovat vuotovaa-
rassa (Niemi T, Suojaranta-Ylinen R, 
Kukkonen S, Kuitunen A. Gelatin and 
hydroxyethyl starch but not albumin 
impair hemostasis after cardiac sur-
gery, Anesth Analg 2006;102:998–
1006). Nopeasti hajoava HES ja ge-
latiini aiheuttivat lähes samanveroi-
sen hyytymän lujuuden heikkenemi-
sen, kun taas albumiinilla ei ollut hai-
tallista vaikutusta.

Entä onko julkaisujesi joukossa 
omaa suosikkia, tutkimusta, joka 
olisi itsellesi muita tärkeämpi, vaik-
ka sen impact factor on ehkä vähäi-
sempi? Miksi? 
Tätä kirjoittaessa ehdoton suosikki-
ni on Kuitunen, Suojaranta-Ylinen, 
Kukkonen, Niemi. A comparison of 
the haemodynamic effects of 4  % 
succinylated gelatin, 6  % hydroxyet-
hyl starch (200/0,5) and 4  % human 
albumin after cardiac surgery. Scand 
J Surg 2007 (painossa). 

Osoitimme, että gelatiinin sydä-
men pumppaustoimintaa parantava 
vaikutus on huonompi ja lyhytaikai-
sempi kuin HES:n. Tässä yhteydessä 
löydöstä ei ole julkaistu aikaisemmin. 
Tämän keskeisen ja yksinkertaisen 
nestehoidon tavoitteen raportoin-
ti oli yllättävän monimutkaista, mi-

kä vain lisäsi kiinnostustani. Tuloksel-
la on myös kliinistä merkitystä, jonka 
monet ovat havainneet antaessaan 
potilaille gelatiinia.

Kenen kanssa olet tutkimusta teh-
nyt? Onko joku tai jotkut henkilöt 
tuoneet sinut alalle tai vetäneet tut-
kimustyöhön? 
Professori Per Rosenberg on tärkein 
henkilö urallani. Hänen innostama-
na, ideoilla ja jatkuvalla yhteyden-
pidolla olen kirjoittanut väitöskirjan 
ja myöhemmin vienyt läpi projekte-
ja. Häneltä olen myös oppinut peri-
aatteen työskennellä ilman taukoja 
ja odottamista. Ensimmäisestä julkai-
sustani hänen ohjauksessaan on nyt 
yli 10 vuotta ja olen yhä kiinnostunut 
tutkimustyöstä, vaikka välillä huono-
ja päiviä on ollut liikaakin. 

Myös dosentti Tarja Randell Töö-
lön sairaalassa loi hienoja edellytyksiä 
tutkimuksille omalla esimerkillään. 
Dosentti Anne Kuitunen on eniten 
avustanut minua veren hyytymisen 
problematiikassa. Hänen käytännön 
taitonsa ja monet tieteelliset keskus-
telut ovat olleet merkittäviä. Erityisen 
maininnan ansaitsee myös dosentti 
Raili Suojaranta-Ylinen, jonka yhteis-
työtaidot ja sydänkirurgisten potilai-
den tuntemus on ollut arvokasta. 

Pidän myös antoisana työskennel-
lä nuorten tutkijoiden kanssa. Projek-
teista on jo valmistunut kaksi väitös-
kirjaa (LT Edward Munsterhjelm, LT 
Pekka Aho) ja kaksi on työn alla (LL 
Johannes Förster, LL Alexey Schram-
ko). Tutkimuksiini on osallistunut 
myös lukuisia arvovaltaisia, Suomes-
sa alojensa parhaita yhteistyökump-
paneita sekä koko kollegakunta 
myötämielisellä suhtautumisella tut-
kimuspotilaisiin.

Dosenttiuutiset




